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DIE CHRISTEN EN ISRAEL. 

 

Iemand skryf aan my en vra en in kort lees die vraag as volg: 

“Is dit verkeerd van ‘n Christen om jouself aan die kant van Israel se vyande te 
skaar?” 

Ek wil begin deur eers in baie kort met jou te deel hoekom Israel onder al die volke 
van die wêreld ons Here se uitverkore volk is. 

Nou kan iemand dadelik vra, wié vir my sê dat Israel onder al die volke van die 
wêreld, ons Here se uitverkore volk is. 

Wel die antwoord is eenvoudig: 

Die Woord, God se Woord kwoteer God se presiese woorde in hierdie verband: 

DEU 7:6  Jy is immers ’n heilige volk wat aan die Here jou God behoort. Die Here 
jou God het jou uit al die volke op aarde gekies om sy eiendomsvolk te wees.  

DEU 7:7  “Die Here het jou nie gekies of liefgehad omdat jy meer of groter was as 
die ander nasies nie. Trouens, jy was die kleinste van al die nasies!  

DEU 7:8  Dit was net omdat die Here jou liefgehad het en omdat Hy die eed wat 
Hy gesweer het aan jou voorouers nagekom het. Dit is die rede waarom die Here 
jou met sulke verstommende krag gered het uit die slawerny onder die Farao in 
Egipte.  

Jy sien - 

Ons Here het Sy Woord aan Abram gegee en God gaan nie terug op Sy beloftes nie: 

GEN 22:16   Die HERE sê:  ‘Omdat jy My gehoorsaam het en nie eens jou geliefde 
seun van My weerhou het nie, neem Ek ‘n eed 

GEN 22:17  dat Ek jou oorvloedig sal seën.  Ek sal jou nageslag vermenigvuldig tot 
‘n ontelbare menigte, soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see en hulle 
sal hulle vyande oorwin. 

GEN 22:18  Deur jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word.  Dit sal 
alles gebeur omdat jy My gehoorsaam het.” 

Ons Here het ook Abram, Isak en Jakob se nageslag, dit is Israel gekies uit wie ons 
God en 



Verlosser Jesus Christus as mens sou kom en na Golgota stap om die wêreld, dit 
is álmal wat 

Hom aanneem as Verlosser en Saligmaker te red van die ewige hel: 
 

GEN 22:18  Deur jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word.  Dit sal 
alles gebeur omdat jy My gehoorsaam het.” 

JOH 3:16  “God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.  

JOH 3:17  God het immers nie die Seun na die mensewêreld toe gestuur om die 
mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur Hom verlos kan word. 
 

Lees ook hier wat sê Jesus sélf aangaande alles wat jy tot hier gelees het: 

JOH 4:22  Júlle aanbid wat julle nie ken nie; ons aanbid wat ons ken, want die 
verlossing is uit die geledere van die Jode.  

Teen die agtergrond van dit wat jy tot hier gelees het, is dit sekerlik nie moeilik om 
die geweldige 

ernstige implikasies te besef van dit wat jy nou gaan lees nie. 
Terwyl jy dit lees, onthou dan ook wat ek reeds vir jou genoem het, dat as ons Here 

Sy Woord 
gegee het, het Hy Sy woord gegee: 
 
GEN 12:1  Die HERE het vir Abram gesê:  “Trek uit jou land, weg van jou familie en 

jou ouerhuis en gaan na die land wat Ek jou sal aanwys.  

GEN 12:2  Ek sal jou die voorvader maak van ‘n groot nasie.  Ek sal jou seën en dié 
wat jou vervloek, sal Ek vervloek.  Deur jou sal al die mense op die aarde geseën 
word.”  

GEN 12:3  En Ek sal dié seën wat jou seën, en dié wat jou vervloek, sal Ek 
vervloek.  Deur jou sal al die mense op die aarde geseën word.  

Natuurlik is daar diegene wat sal sê, dat ek ding uit verband ruk. 

Al wat ek daarop sal antwoord is: 

“Feite is feite.” 

Anders gestel - 

Die bewyse lê in die feite wat jy aste ware voor jou kan sien en ek deel met jou dit 
wat vir my so 

duidelik sigbaar vir almal om te sien uitstaan, dat ons Here ‘n waarmaker van Sy 
Woord is, ook toe 

Hy gesê het – en ek haal dit hier uit die Ou Vertaling aan: 
 
GEN 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou 

vervloek; en in jou 
sal al die geslagte van die aarde geseën word.  



 

Ek kan nie aan een volk dink wat al ooit teen Israel, om dit so te stel, opgestaan het, 
wat nie 

uiteindelik ‘n verskriklike prys daarvoor betaal het nie. 
Dink maar aan volke soos: 

Die Amalekiete, Hetiete, Jebusiete, Amoriete, Kanaäniete, Filistyne en volke wat nog 
steeds bestaan maar wat groot dele van die wêreld regeer het soos die Romeine / 
Italië en Egipte. 
Ek weet net van een volk wat nog nooit teen Israel gewees het nie maar vir Israel 

altyd openlik 
gehelp het en dit is Amerika.  Wat, en daar is natuurlik mense wat hieroor ook met 

my sal verskil, 
vandag die sterkste nasie op aarde is. 
Om die grootse seën waarmee ons Here Amerika geseën het en nog steeds seën in 

perspektief te 
stel, gebruik ek ‘n vergelyking wat vir die meeste van my lesers duidelik sal wees, 

omdat die 
meeste van my lesers Suid-Afrikaners is. 
Ek persoonlik, sien die magtige seënende Hand van ons Here oor Amerika , as ek 

byvoorbeeld 
hulle groei met ons hier in Suid-Afrika vergelyk. 
Die eerste setlaars wat ‘n nedersetting in Amerika begin het, het daar begin op die 

14de Mei 1607 
en die eerste setlaars wat ‘n nedersetting in Suid-Afrika begin het, het net 45 jaar 

later, op 6 April 
1652  hier op die suidpunt van Afrika geland. 
So, as jy hier lees en jy glo nie wat ons Here in Sy Woord vir ons sê nie naamlik: 
 

GEN 12:3  En Ek sal dié seën wat jou seën, en dié wat jou vervloek, sal Ek 
vervloek; … 

Wel, kyk maar net na die volke wat teen Israel opgestaan het en nou nie meer 
bestaan nie en die 

volke wat nog bestaan en wêreldheersers gewees het maar ook gekies het om teen 
Israel op te 

staan. 
Kyk ook na waar die volk van Amerika na net oor die 4 eeue van sy bestaan is, in 

vergelyking met 
die bestaan van enige ander volk op aarde en dit sluit ons Here se uitverkore volk in. 
Ek is seker,  al sou iemand wat hier lees nie die Woord van God, die Bybel glo nie, 

ons almal 
verstaan tog die beginsel van: 
“Die bewys lê in die feite” 
 
Beteken dit nou ons as Christene moet alles ondersteun wat die Jode doen? 
Nee natuurlik nie. 



Ons moet hulle ondersteun waar dit volgens ons Here se Woord reg is dat ons hulle 
ondersteun, 

en waar hulle dinge doen wat nie volgens Bybelse beginsels reg is nie, moet ons 
hulle volgens 

Christelike beginsels help om tot ander insigte te kom. 
Dan behoort ons, wie onsself Christene noem, ook altyd Israel in ons gebede te 

onthou: 
 
PSM 122:6  Bid vir die vrede van Jerusalem, vir kalmte by almal wat jou liefhet. 
PSM 122:7  Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou paleise. 
 
Soos wat ek die Woord verstaan, sal daar altyd, totdat Jesus kom probleem tussen 

die nageslag 
van Isak en die nageslag van Ismael wees. 
Uiteindelik moet ons, Jesus se volgelinge  in naasteliefde na die Jode en alle ander 

volke kyk. 
Terwyl ons onthou, dat ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus vir ons sê: 
 
MAT 5:9  Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: 
‘Julle is mý kinders.’ 
 
Daarby moet ons natuurlik ook onthou, dat ons ‘n opdrag het, wat ons teenoor die 

Jode, hulle 
vyande en alle ander mense moet uitlewe: 
 
MAT 28:18  Jesus kom toe nader en sê vir sy dissipels: “God het die volle mag oor 
hemel en aarde aan My toevertrou.  
MAT 28:19  Gaan dan, maak al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam 
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.  
MAT 28:20 Leer hulle om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het. En 
weet vir seker: Ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.” 
 
 
Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling te bewaar 

en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, 

krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.” 
 
Groete 
Sakkie 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u volle e-
pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar met my 
praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my 
rekenaar net stil bly. 



 

 

 

 

 

 


